
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Novela zákona č. 47/2002, o podpoře malého a středního podnikání (č. 149/2016 Sb.) 

Zákon byl vyhlášen dne 17. 5. 2016 a nabývá účinnosti 1. 6. 2016. Na základě požadavku Evropské 

komise vznikne nová Agentura pro podnikání a inovace, která bude zprostředkujícím subjektem pro 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a dojde tak k podřízení administrace 

peněz z evropských fondů. 

ZDROJ 

Novela zákona 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 

zákonů 

Novela č. 88/2016 Sb. nabyla účinnosti 1. 5. 2016 a má za cíl upřesnit práva a povinnosti účastníků 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) na pracovištích a zejména pak na 

staveništích při přípravě, realizaci staveb a při jejich údržbě, aby nedocházelo k obcházení právních 

předpisů v oblasti BOZP. Novela specifikuje a mění požadavky na kvalifikaci osob, které se ucházejí o 

osvědčení odborné způsobilosti pro výkon práce koordinátora BOZP na staveništi, zejména se zvyšují 

nároky na vzdělání a odbornou praxi. Zadavatel stavby bude nucen zahrnout požadavky v oblasti BOZP 

do dokumentace již ve fázi přípravy stavby. 

ZDROJ 

Novela zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb. odložila účinnost ustanovení týkajícího se vzniku a 

působnosti Rady Energetického regulační úřadu na 1.8.2017 a došlo tak k nesouladu mezi účinností 

energetického zákona a zákona o státních službě a doprovodných zákonů, které nabývaly účinnosti již 

1.1.2016. Proto byla přijata novela, která posouvá účinnost všech předpisů, které souvisejí s termínem 

ustavení Rady Energetického regulační úřadu na 1.8.2017. 

 

Připravované novely - Povinnost zápisu skutečných majitelů právnické osoby do 

obchodního rejstříku a nový Zákon o spotřebitelském úvěru 

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 

 

 

Hlavní témata: 

LEGAL UPDATE 05 - 06 / 2016 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=545
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=462
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ZDROJ 

2. Připravované právní předpisy ČR 

Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 

Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 Senátu návrh novelu zákonného opatření Senátu o 

dani z nabytí nemovitých věcí, podle které se nově poplatníkem daně stává nabyvatel vlastnického 

práva k nemovité věci. Senát návrh schválil dne 14. 7. 2016, novela byla dne 18.7.2016 postoupena 

k podpisu prezidentovi. Podrobně jsme o připravovaném návrhu informovali v Newsflashi dostupném 

na ZDE. Novela nabyde účinnosti do tří měsíců od jejího vyhlášení ve sbírce zákonů, tedy na podzim 

letošního roku.   

Novela zákona o praní špinavých peněz a občanského zákoníku 

Do druhého čtení v Poslanecké sněmovně postoupila novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „zákon o praní 

špinavých peněz“). Zásadní novinkou, která se dotkne všech právnických osob zapisovaných do 

veřejných rejstříků je povinnost nechat do veřejného rejstříku zapsat údaje o skutečném majiteli dané 

právnické osoby, přičemž skutečného majitele definuje zákon jako fyzickou osobu, která fakticky nebo 

právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na právnickou osobu (resp. jinou entitu). Porušení 

této povinnosti bude přitom možné sankcionovat podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, tedy pořádkovou pokutou až do výše 100.000 Kč, případně až zrušením 

zapsané právnické osoby. Připravovaná novela rozšiřuje rovněž pojetí pojmu „politicky exponovaná 

osoba“, jímž novela rozumí jakoukoli fyzickou osobu, pokud vykonává nebo vykonávala významnou 

veřejnou funkci s celostátním nebo (nově i) regionálním významem.  

Povinnost zápisu do veřejného rejstříku by se měla nově vztahovat i na svěřenské fondy. Počítá s tím 

výše uvedená novela zákona o praní špinavých peněz i připravovaná vládní novela občanského 

zákoníku. Za účelem odstranění hojně kritizované anonymity beneficientů svěřenských fondů se 

navrhuje zavést jejich konstitutivní zápis do evidence svěřenských fondů. 

ZDROJ 

Zákon o spotřebitelském úvěru – konec drobných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů? 

Dne 18.7. 2016 byl Senátem postoupen prezidentovi návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, 

který má nahradit současný zákon č. 145/2010 Sb. Podle nové úpravy bude moci půjčky poskytovat 

pouze osoba s licencí - oprávněním k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru od 

České národní banky. Stávající poskytovatelé si budou muset do šesti měsíců od nabytí účinnosti 

zákona podat žádost o udělení licence na ČNB, jinak jejich stávající oprávnění zaniká. Vzhledem k velmi 

přísným podmínkám udělení licence (podmínka minimálního vlastního kapitálu ve výši odpovídající 5 % 

objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů, zřízení dozorčí rady aj.) lze očekávat velmi razantní 

zúžení okruhu osob oprávněných poskytovat spotřebitelské úvěry. Povinnost být držitelem licence se 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=538
http://www.bpv-bp.com/cs/novinky-media/newsalerts
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=752
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přitom bude vztahovat na všechny typy úvěrů, tedy i tzv. „mikropůjčky“ do 5 000 Kč. 

ZDROJ 

3. Přehled dalších připravovaných právních předpisů ČR 

čPSP Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezident 

639 
Novela z.o. Senátu o dani z 

nabytí nemovitých věcí 
27.10. 10.2. 19.4. 1.6. 16.6. 18.7. 

702/0 Novela z. o ochraně 
hospodářské soutěže 

26.1. 9.3. 24.5. 29.6.   

718/0 Vl. n z. o centrální evidenci účtů 11.2. 9.3. 31.5. 1.7.   

799 Zákon upravující tzv. 
Whistleblowing 

 Od 1.6.     

785/0 Vl.n. insolvenčního zákona 3.6.      

Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal 

4. Prijaté právne predpisy v SR  

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Vyšlo 

v zbierke dňa 

129 Novela zákona o výchove a vzdelaní 

(školský zákon) 

27.05.2016 15.06.2016 15.06.2016 15.06.2016  

131 Novela zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme 

27.05.2016 15.06.2016 15.06.2016 15.06.2016  

ZDROJ 

5. Pripravované právne predpisy v SR 

 

Novela stavebného zákona 

Dňa 27.05.2016 bol NR SR predložený návrh novely stavebného zákona, ktorého cieľom je zamedzenie 

rozširovania čiernych stavieb a objektov na cudzích pozemkoch. Definuje sa v ňom pojem stavba alebo 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=679&CT1=0
http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
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iný objekt, ktorý má byť predmetom odstránenia, rozšírenie kompetencií stavebného úradu pri vydávaní 

rozhodnutia na odstránenie stavby a takisto lehoty, ktoré prislúchajú stavebnému úradu pri odstraňovaní 

stavby. 

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe  

Dňa 26.05.2016 bol skupinou poslancov NR SR predložený návrh novely zákona o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe, ktorej hlavným cieľom je 

dosiahnuť zrušenie štátnych dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem prípadov 

kedy drevo pochádza z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

 

1. 2. 3. Senát Prezident 

148 Novela zákona o slobode informácií 27.05.2016 22.06.2016     

147 Novela zákona o NKÚ SR 27.05.2016 22.06.2016     

141 Novela stavebného zákona 27.05.2016 21.06.2016     

135 

Novela zákona o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej 

výroby 

26.05.2016 16.06.2016 

 

    

ZDROJ 

6. Protimonopolný úrad SR 

Dňa 13.06.2016 uložil Protimonopolný úrad SR uložil pokutu 10 mil. € deviatim podnikateľom 

pôsobiacim v oblasti dodávok a maloobchodného predaja produktov zo skupiny mlieko, maslo, 

smotana. PMÚ SR začal toto konanie už v roku 2013. Domnieval sa totiž, že medzi sebou uzatvárajú 

vertikálne dohody, ktorých spoločným cieľom malo byť určenie cien pre ďalší predaj, tzv. resale price 

maintenance (t.j. dohoda, pri ktorej dodávateľ tovaru určuje ceny, prípadne aj iné podmienky, za ktorých 

odberateľ tovaru môže predávať tovary a služby konečnému spotrebiteľovi). Ako hlavný a usvedčujúci 

dôkaz v tomto konaní poslúžila e-mailová komunikácia medzi dodávateľmi a odberateľmi.  

ZDROJ  

7. Ústavný súd SR  

Protiústavnosť vyhlášky vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

Z uznesenia Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/2014, zo dňa 22.06.2016 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42
http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.antimon.gov.sk/4522-sk/nezakonna-dohoda-o-predaji-dolezitych-potravin-pmu-sr-rozhodol-o-10-milionovej-pokute-pre-skupinu-podnikatelov/
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Skupina poslancov NR SR podala na Ústavný súd SR návrh o protiústavnosti niektorých ustanovení 

vyhlášky č. 221/2013 Z. z. vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška“). Hlavným bodom celého sporu bol tzv. G-

komponent – poplatok, ktorý je výrobca povinný vyplácať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej 

sústavy za prístup do distribučnej sústavy. Predmetom sporu bolo, kto a za akých podmienok je povinný 

tento poplatok platiť, či povinnosť prináleží len distribútorom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prístupe 

do sústavy alebo aj tých ktorí ju uzatvorenú nemajú. Ústavný súd nevyhovel celému návrhu. Za 

protiústavnú vyhlásil časť § 26 ods. 23 vyhlášky, ktorá ukladala platiť G-komponent aj výrobcom 

elektriny, ktorí nemajú s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenú zmluvu 

o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.  

ZDROJ 

8. Právní předpisy EU 

Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů).  

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Nové 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) 

se dotýká především konceptu souhlasu se zpracováním osobních údajů informační povinnosti, práv a 

povinností subjektů, upravuje nové povinnosti správce a zpracovatele včetně jmenování tzv. Data 

Protection Officers (DPO) – pověřence pro zpracování osobních údajů. Podnikatelské subjekty jsou 

nabádány k přijetí vnitřních funkčních opatření, jimiž budou moci dodržování správci prokázat. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů může být pracovník správce či zpracovatele nebo může plnit 

své úkoly na základě smlouvy o poskytování služeb. Mezi úkoly správce patří také sledování 

zabezpečení osobních údajů a hlášení porušení. 

Sankce za nedodržení tohoto Nařízení mohou vystoupat až na 20.000.000 EUR nebo v případě podniku 

až do výše 4% jeho celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok.  

Podrobně o Nařízení pojednává článek „Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ ve 

spoluautorství Mgr. Jiřího Bárty a Mgr. Gabriely Jirákové, publikovaný v měsíčníku Moderní řízení (č. 

číslo 6/2016), dostupný on-line. 

ČLÁNEK. 

ZDROJ 

9. Evropský soud pro lidská práva 

Rozsudek ESLP č. 61496/08 – užívání internetu pro soukromé účely během pracovní doby 

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/1270915/Tl_info_38_16_URSO/ab158a02-518d-4917-a5dd-c1c9f6382bcc
http://modernirizeni.ihned.cz/c1-65339640-vseobecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Stěžovatel se obrátil na ESLP pro údajné porušení čl. 8 Úmluvy (právo na respektování soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence). Jeho bývalý zaměstnavatel měl porušit stěžovatelovo právo 

na respektování korespondence tím, že byl monitorován jeho internetový účet na Yahoo Messenger, 

který však používal nejen pro pracovní účely. Dle názoru ESLP však byla zachována spravedlivá 

rovnováha mezi právem stěžovatele na respektování jeho soukromého života a korespondence a zájmy 

jeho zaměstnavatele. Monitorování dané konverzace bylo ospravedlněno zejména tím, že 

zaměstnavatel měl důvodně za to, že stěžovatelův účet obsahuje komunikaci s klienty, zaměstnanec 

byl seznámen s vnitřními pravidly zaměstnavatele, používal firemní počítač v pracovní době a identita 

osob, se kterými měla probíhat osobní komunikace, nebyla zveřejněna. 

ZDROJ 

10. Judikatura 

Zkrácení referenční lhůty pro veřejnou zakázku je diskriminační 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2015, č.j. 1 Afs 161/2015 

Žalobci byla v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod poskytnuta dotace na 

modernizaci městského úřadu. Správce daně dospěl v rámci administrativní kontroly k závěru, že 

žalobce při zadávání veřejné zakázky k realizaci stavebních prací nedodržel postup stanovený zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pochybení spočívalo v tom, že žalobce v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů požadoval doložení seznamu zakázek obdobného charakteru za poslední tři 

roky, ačkoliv § 56 odst. 3 písm. a) výše uvedeného zákona stanoví, že zadavatel může požadovat 

seznam zakázek za posledních pět let. Došlo ke zpřísnění kritérií oproti zákonné úpravě. Prakticky 

totožnou situaci posuzoval Nejvyšší správní soud již dříve, kdy v rozsudku ze dne 7.11.2013, č.j. 7 Afs 

44/2013-37 dospěl k závěru, že diskriminační postup zadavatele by mohl spočívat i ve stanovení 

technického nebo kvalifikačního požadavku takovým způsobem, který podstatně ovlivní výběr 

nejvýhodnější nabídky, například zkrácením či prodloužením období dodavatelem realizovaných 

zakázek. Tyto závěry lze plně aplikovat i v této věci. Požadavek stěžovatele při vypisování veřejné 

zakázky byl diskriminační ve smyslu § 6 zákona o veřejných zakázkách, zkrácením pětileté lhůty na tři 

roky došlo k porušení § 56 odst. 3 písm.a) zákona.  

ZDROJ  

Věřitel, který v propadné přihlašovací lhůtě nepřihlásil pohledávku do insolvenčního řízení 

nemá právo na náhradu škody nebo jiné újmy (způsobené nedobytností pohledávky) 

Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 17.12.2015, sp.zn. 29 Cdo 4269/2014.  

Nevyšší soud se v tomto případě zabýval otázkou náhrady škody nebo jiné újmy v souvislosti 

s porušením povinnosti podat insolvenční návrh na majetek dlužníka. Věřitel, který (ač tak mohl učinit) 

v propadné přihlašovací lhůtě nepřihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení vedeného 

na majetek dlužníka, nemá podle § 98a § 99 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159906&%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-159906%22%5D%7D%20-%20%7b%22itemid%22:%5b%22001-159906%22%5d%7d#{"itemid":["001-159906"]}
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvpxm6lcmvzf63ttonptmnjvga&groupIndex=0&rowIndex=0
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0161_1Afs_1500054_20151222112908_prevedeno.pdf
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nahrada-skody-101501.html
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újmy (způsobené nedobytností pohledávky) vůči osobě uvedené v§ 98 odst. 2 insolvenčního zákona, 

která ve smyslu ustanovení § 98 odst.1 insolvenčního zákona porušila povinnost podat insolvenční 

návrh na majetek dlužníka.  

ZDROJ,  

Autoři: DNO, IKO, LBL, PBR, PBR 
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu 

nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací 

zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 

za konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 

  

 

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5EF877B36CB06C37C1257F8B0030FA57?openDocument&Highlight=0
http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

